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 !زه استسال است که افغانستان غ ۴۰
 

   
 

کردن و احساساتی شدن برخی شهروندان افغانستان در برابر آنچه در مدتی پیش هم اینجا نوشته بودم که از گلوپاره
 دهد، در شگفتم. برخی کشورهای عربی رخ می
مریکا افلسطینی را در مرز غزه که به برگزاری محفلی به مناسبت انتقال سفارت  ۵۵دو روز پیش سربازان اسرائیلی 

 تل آویو به قدس اعتراض داشتند، کشتند.  از
ها یتردید، فلسطینها طوری بود که گویی کابل بدست طالبان افتاده باشد. بی ها و افغانستانیبعضی افغان العملعکس 

 اند.  های مختلف آواره های شان برداشته و در سرزمین ها است که وطن خود را سر شانه ملت مظلومی هستند. دهه
 های خشونت پیشهٔ  نسانی است که با آنها همدردی نشان بدهیم. ولی اگر به وطن خود نگاه کنیم، گروهاین یک وجیبه ا

نفر را  ۵۵کشند، اگر دقیقا خون  مثل طالبان و داعش هر هفته به همین شمار شهروندان مسلمان افغانستان را می
همین اندازه احساساتی شوند و با مردم افغانستان ها هم به ها یا فلسطینی ریزند. آیا این گاهی باعث شده که عربنمی

اید که در  پردازند؟ آیا گاهی شنیدهها به قدر کافی می شدن افغان های عربی به کشتهدردی کنند؟ آیا رسانهابراز هم
ه ها گلو پار گناه افغانستان تظاهراتی در کدام کشور عربی برگزار شده باشد و عربشدن شهروندان بینکوهش کشته
 های مسلمانان دارد.  ی در دلخاصاست که قدس جایگاه  درستکرده باشند؟ 

قدس عربی ’= القدس عربیة‘گویند؟ کنند، چه می ها در مورد قدس صحبت میها و فلسطینیوقتی عرب اما معمولً 
 است. 

اگر براساس اظهارات  کماست، در قدم بعدی برای شان اهمیت دارد، دست ها اول مسلمان اینکه مسجد اقصی قبلهٔ 
های عرب زبان را دنبال  کمی به خود زحمت بدهید رسانههای فعالن مدنی شان داوری کنیم.  سیاستمداران و هشتگ

 کنید. 
ها و برادران خونی شان است که به کمک شان بشتابند. ولی بزرگترین ها، همسایگان فلسطینیاین اولویت اصلی عرب

کنند. گذشته از این، متحدان نزدیک کسی هستند آید یا نمییا کاری از دست شان نمی های عرب ترین کشور و قدرتمند
ر های انسانی و دینی صحبت کنیم، دمریکا را به قدس انتقال بدهد. ما اگر براساس اولویتاکه تصمیم گرفت سفارت 

 برهه زمانی کنونی، قدس برای ما مردم افغانستان اولویت ندارد. 
شدن خون شهروندان افغانستان اهمیت بیشتر دارد. فریاد کشیدن  تر است. جلوگیری از ریختهاولی درمان درد وطن ما

 کند. در افغانستان برای غزه، کمکی هم نمی
مردمانی با صدای رساتر در غرب و ترکیه هستند که فعالیت شان در این راستا به مراتب موثرتر از فعالن افغانستان 

 هموطنانشدن خون غان، این همه فریاد و این همه انرژی را در اعتراض به ناحق ریختهاین فعالن اف است. اگر
 .تراستکشورشان مصرف کنند، شاید موثرتر باشد و از نگاه انسانی و اسالمی اولی

 . به دو حادثه اخیر افغانستان بنگرید حادثه لوگر وحادثه برچی که دها افغان شهید شده اند
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